Program expedice:

Informace a reference:
Občanské sdružení Natura Opava je neziskovou organizací, která se
od roku 1992 zabývá ekologickou výchovou, vzděláváním
a poradenstvím v ochraně přírody.

1. den

17:00 odjez z Opavy od budovy MSŠZe a VOŠ Opava,
noční tranzit přes Maďarsko a Srbsko

2. den

klášter Negotino ve známé vinařské oblasti Tikveš

3. den

jeskyně Perama, dojezd do Agii Apostoli u Perevezy

4. den

přírodovědný program (botanika, zoologie, geologie)
v Agii Apostoli, výlety do okolí

5. den

kaňon řeky Acheron, turistika - brodění a koupání
v řece, řeka do podsvětí

6. den

přírodovědný program, pláž Monolithi, antické město
Nikopolis

7. den

ostrov Lefkáda, koupání, večerní prohlídka Prevezy

8. den

přírodovědný program (botanika, zoologie, geologie)
v Agii Apostoli, výlety do okolí

9. den

antická věštírna v Delfách, bájná krajina antické Fókidy
a túra v nádherném pohoří Parnassos

10. den

známý byzanský klášter Osios Loukas, procházka
v mytickém pohoř Parnis u Atén

11. den

celodenní prohlídka řecké metropole Atén (slavná
Akropolis, Agora, stará čtvrť Plaka, Parlament,
Olympijský stadion, muzea a parky)

12. den

přes Korintský průplav na poloostrov Peloponés,
Korint - největší přístav antického světa, starověké
Mykény (Agamemnónův hrad, Lví brána)

13. den

nejslavnější
starořecký
amfiteátr
templářský hrad Platamonas

Epidauros,

14. den

pro zájemce výstup na bájné sídlo bohů a Diův trůn
v NP Olympos (jeho nejvyšší štít Mytikas - 2 917 m),
alternativně celodenní lenošení na pláži

15. den

biosférická rezervace - jezero Kerkini, přírodovědný
program, večerní rozloučení s Řeckem v rybářské
taverně

16. den

odpolední a večerní prohlídka Budapešti, tranzit

17. den

návrat do Opavy v dopoledních hodinách

Téměř každý den bude možnost koupání v moři!!!
Změna programu vyhrazena.

Vydáváme přírodovědné a vlastivědné průvodce
Opavskem. Cílem výukových programů je učit žáky a studenty
poznávat přírodu prožitkově. Našim krédem je - učit se o přírodě
v přírodě. Aktivity zaměřujeme především na okres Opava,
Ratibořsko (Polsko) a oblast Amvrakijského zálivu (Preveza Řecko). Natura Opava v Řecku provádí ve spolupráci s řeckými
ochránci přírody systematický průzkum oblasti prevezského
poloostrova. Zajímavé výsledky průzkumu prezentujeme vlastním
úsilím vybudovaném prvním českém přírodovědném muzeu
v Neochori. Při naší práci spolupracujeme s přírodovědnými
institucemi a vysokými školami v České republice.
Natura Opava touto expedicí nabízí zapojení do svého
dlouhodobého projektu „Přírodovědný průzkum prevezského
poloostrova“. Na tomto projektu momentálně spolupracujeme
s Masarykovou střední školou zemědělskou a VOŠ, Opava.

Natura Opava – Czech Republic
ve spolupráci s Masarykovou střední školou
zemědělskou a VOŠ, Opava
pořádá tradiční akci

Přírodovědná
a historická expedice
Řecko – Peloponés
2013
„Škola v přírodě, škola života“

Reference, fotogalerie a výstupy z minulých expedic
naleznete na webu:
www. natura-opava.org
projekty
natura v Řecku
z loňského roku pak na titulní stránce webu v článku:
Výsledky přírodovědné a historické expedice do Řecka 2012

Přihlášení a platba:
Závaznou přihlášku, prosím, odstřihněte, podepište
a předejte koordinátorům akce. Platit můžete v domluvených
zálohách v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo
elektronicky. V tom případě můžete cenu uhradit najednou nebo
zálohou 50% ceny na číslo účtu: 178074576/0300 (ČSOB). Doplatek
pak nejpozději měsíc před odjezdem zájezdu. Do platby uveďte
jako variabilní symbol rodné číslo a do zprávy své jméno.

Kontakty:
Natura Opava – Czech Republic
E. Beneše 30, 747 05 Opava
www.natura-opava.org
Jakub Kubačka tel: +420 737 322 616
jakub.kubacka@seznam.cz
Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava
Radmila Šrajerová tel: +420 734 395 723
ra.srajerova@seznam.cz
Martin Valeček tel: +420 732 236 878
m.valecek@seznam.cz

23.6. – 9.7. 2013

Přihláška
Jméno:

Přírodovědná a historická
expedice Řecko - Peloponés 2013
Termín: 23.6. – 9.7. 2012

Příjmení:

Cena: 8.350,- Kč

Datum narození:
Řecko je kolébkou evropské civilizace a kultury.
Zúčastněte se s námi další a doplňující expedice do Řecka
a navštivte významná antická archeologická naleziště a poznejte pod vedením zkušených odborníků faunu, flóru,
geologii a život v mediteránní oblasti. Opět navštívíme
zajímavé lokality a biotopy od moře po velehory. Podnikmene
nezapomenutelné túry v pohořích Parnassos, Parnis a Olymp.
Z historických památek poznáme zcela ojedinělou věštírnu
v Delfách, hlavní město Atény, nejdůležitější památky na
Peloponésu - bájné Mykény, obrovský amfiteátr v Epidauru,
výstavní město Korint, slavný Korintský průplav... Poznáme
život na Balkáně, nádherné pláže a ochutnáme speciality
řecké kuchyně. Expedice je koncipována jako biologické
a historické terénní cvičení pro studenty středních škol
i širokou veřejnost.

Číslo pasu:
Telefon:
Email:
Rodné číslo:
Adresa bydliště:
PSČ a obec:
Podpis účastníka nebo jeho zákonného zástupce:

Závaznou přihlášku, prosím, odstřihněte, podepište
a předejte koordinátorům akce:
Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava
Radmila Šrajerová tel: +420 734 395 723
Martin Valeček tel: +420 732 236 878
Natura Opava – Czech Republic
Jakub Kubačka tel: +420 737 322 616
www.natura-opava.org
Všechny další potřebné informace obdržíte v tištěné brožuře a na
společné schůzce. Datum a místo schůzky bude včas oznámeno.
Informace můžete nalézt také na titulní stránce našeho webu.
www.natura-opava.org

V ceně: zajištění předzájezdové přípravy a celého průběhu
expedice, doprava klimatizovaným autobusem, zapůjčení stanů,
průvodci a odborní pracovníci, přírodovědný program včetně
materiálního vybavení pro terénní práci, ubytování v kempech
nebo na tábořištích, pedagogický dozor.
Cena nezahrnuje: vstupy do památek a národních parků.
Doporučujeme zařízení ISIC karty. V tomto případě máte v Řecku
vstup do památkových objektů a muzeí zdarma. Na vstup do
jeskyně Perama si rezervujte cca 10€. Návštěva památek je
v individuálním zájmu – žádné „povinné hromadné“ vstupy
nebudeme vyžadovat. Pojištění léčebných výloh (studentům
doporučujeme celoroční s kartou ISIC).
Ubytování: 1 noc strávíme v kempu v Makedonii, 6 nocí na stanové
základně v Agii Apostoli u města Prevezy (dubo - olivovníkový háj),
1 noc v kempech v Delfách, Aténách, Kinetě a Tolu a 2 noci
v kempu u vesnice Litochoro pod Olympem. Všude bude přístup
k pitné vodě a elektřině. Budete potřebovat vlastní spacák
a karimatku. Stany poskytneme a jiný technický materiál vám
můžeme zajistit.

Stravování: z vlastních úsporně sbalených potravin. Vaření na
vlastních (nejlépe propanbutanových) vařičích ve skupinkách 3 - 4
účastníci. Při putování se vaří ráno a večer. Pravidelně je možnost
dokoupení potravin, chleba, ovoce ve městech nebo možnost
stravování v restauracích.
Počasí a výbava: bude převážně slunečné a teplé počasí,
odpovídající středomořskému klimatu. Ale může být i deštivo, tak
buďme na tuto situaci připraveni. Vezměte si opalovací krém,
pokrývku hlavy, sluneční brýle, zejména pro výstup na Olymp, pak
i teplejší a nepromokavé oblečení a pohorky.
Měna: v Řecku platí Euro. Pro případné útraty při závěrečném
pobytu v Budapešti budete potřebovat maďarské forinty. Ty lze
také směnit na místě, dají se ovšem zakoupit i v ČR.
Náročnost: program je převážně nenáročný a poznávací. Relativně
náročnější je pouze výstup na Olymp - nejvyšší horu Řecka (jeho
štít Mytikas má 2 917 m). Jde o celodenní túru (cca na 10 hodin)
s převýšením asi 1 800 m. Návrat je však stejnou cestou, takže je
možné ujít jen část cesty a vrátit se zpět dříve, případně lze túru
úplně vynechat a strávit celý den poznáváním pobřeží. V horních
partiích nad hranicí lesa je terén již kamenitý a suťovitý, takže na
tuto túru rozhodně doporučujeme pohorky. Pochody
v pohoří Paranassos a Parnis je méně náročný. Nepříjemné může
být pouze teplé počasí. Cesta kaňonem Acheron je nenáročná, ale
celou cestu se jde v chladné vodě – některé úseky je třeba
přeplavat. Všechny túry mají lehčí a těžší alternativy a vždy je
možnost je vynechat a strávit čas relaxací.
Doklady: platný cestovní pas, potřebné finanční prostředky
v Eurech. Cestovní pojištění.
Balení a zavazadla: doporučujeme zabalit potraviny, konzervy pro
3 lidi do přepravky. Osobní věci do kufru nebo batohu. Jídlo na
cestu, doklady do malého baťůžku, který si vezmete do autobusu.
Na osobu je povoleno pouze jedno větší zavazadlo (kufr, batoh)
a jedno malé zavazadlo. Pro trojici pak krabice nebo přepravka
s jídlem. Zakazuje se brát s sebou větší množství balených vod!
Co Vás čeká na břehu Amvrakijského zálivu v Agii Apostoli? Během
pobytu budete seznamováni, pod vedením zkušených odborníků
(botanik, zoolog, geolog) s faunou, flórou této subtropické oblasti.
Seznámíme vás se základy vědecké práce. Budeme sbírat přírodní
materiál a odchytávat živočichy, společně je určovat, fotografovat,
zaznamenávat. Pro studenty nabízíme na základě sesbíraných dat
možnost zpracování SOČ. Budete také odborně seznamováni
s historií Řecka, kolébky evropské civilizace. Navštívíme
nejvýznamnější dochované památky antického světa!

